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 بسن اهلل الرحون الرحين

 إلى/ اللجنة الوفوضة

 َّ مليك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ٱُّٱم/ حول هوضوع تعوين 

 إػ ادشويخ ذم افؾجـي ادػوضي وؾؼفم اهلل، افسالم ظؾقؽم ورمحي اهلل وبرـوته، أمو بعد:

، برؿم:  َّ مليك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ٱُّٱؾؼد وصؾـو ـتوبؽم ادعـون بؤيي افؽريؿي 

 ، وصؾؽم اهلل بتوؾقؼه وهدايته.(13-ت-8)هـ

 وفـو ظؾقه مالحظوت ؽويي ذم إمهقي، وذفك فعدة أشبوب:

ـَو َؾَؾْقَس ِمـَّو" السبب األول ؽش فإلموم ، وشؽوتـو ]رواه مسؾم[: أنه جوء ذم احلديٌ: "َوَمْن َؽشَّ

 وافدوفي اإلشالمقي، بل وفألمي مجعوء.

كام هو معؾوم لديؽم أن املممـني ، مو كصه: )(13م.ب-8)صوؿد جوء ذم ـتوبؽم إفقـو برؿم: 

 (. ا.ـهكصحة واملـافؼني غششة

  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي ُّٱٱأن اهلل تعوػ ؿول:  السبب الثاني:

آل عمران:  َّ جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ، وخص أهل افعؾم ؾؼول: ٧٢األنفال:  َّ

 ُهَرْيَرَة، َأِب  ، ؾوفؽتامن خقوكي، بل من أصد وأحط أنواظفو، وصوحبفو متوظد بوفـور، وؿد روي َظنْ ٧٨٢

  َرُشوُل  َؿوَل : َؿوَل 
ِ
أبو داود  ]أخرجه "اْفِؼَقوَميِ  َيْومَ  َكورٍ  ِمنْ  بِؾَِجومٍ  ُأْخِجمَ  َؾَؽَتَؿُه، ِظْؾمٍ  َظنْ  ُشِئَل  َمنْ : "☺ اهلل

 .وافسمذي وابن موجه وأمحد[

يي افصوؾقي بخر، وفؼد الثالثالسبب  كـو افذين ؿضوا كحبفم حتً هذه افرا : حتى كخؾف إخوا

، -أعزها اهلل بالتوحقد–وعىل مثل ذلك قامت الدولة اإلسالمقة جوء ذم افتعؿقم كػسه، مو كصه: )

 [.2(. ]صالدستور...التي قدمت عرشات األلوف من أبـائفا ملحاربة رشك 

اِريِّ َأنَّ افـَّبِيَّ  ديٌ ََتِقمٍ حذم : أنه جوء الرابعالسبب  يُن افـَِّصقَحيُ »، َؿوَل: ☺افدَّ ُؿْؾـَو: « افدِّ

َْن؟ َؿوَل: 
ِ

تِِفمْ »د ِي اْدُْسؾِِؿَغ َوَظومَّ َِئؿَّ ِٕ  َوفِِؽَتوبِِه َوفَِرُشوفِِه َو
ِ

َّ
ِ

 .]رواه مسؾم[« ّلِل
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ُ اْمَرأً َشِؿَع َمَؼوَفتِي ☺َظِن افـَّبِيِّ  بن مسعود ؓوروي ظن ظبد اهلل  َ اّلِلَّ ، َؿوَل: َكَّضَّ

َغَفو، َؾُربَّ َحوِمِل ِؾْؼٍه إَِػ َمْن ُهَو َأْؾَؼُه ِمـُْه " َثاَلٌث َٓ ُيِغلُّ َظَؾْقِفنَّ  َؿْؾُى ُمْسؾٍِم:  َؾَوَظوَهو َوَحِػَظَفو َوَبؾَّ

ِي اْدُْسؾِؿِ  ، َوُمـَوَصَحُي َأِئؿَّ
ِ

َّ
ِ

قُط ِمْن َوَراِئِفْم. إِْخاَلُص افَعَؿِل ّلِل ْظَوَة حُتِ ]رواه َغ، َوُفُزوُم مَجَوَظتِِفْم، َؾِننَّ افدَّ

 .افسمذي[

 
ِ
: "إِنَّ اهلَل َيْرََض َفُؽْم َثاَلًثو، ☺وظـد أمحد ذم مسـده َظْن َأِب ُهَرْيَرَة، َؿوَل: َؿوَل َرُشوُل اهلل

َٓ َوَيْسَخُط َفُؽْم َثاَلًثو: َيْرََض َفُؽْم َأْن َتْعبُ   مَجِقًعو َو
ِ
وا بِِه َصْقًئو، َوَأْن َتْعَتِصُؿوا بَِحْبِل اهلل ـُ َٓ ُتْؼِ ُدوُه َو

ثْ  ـَ وِل، َو ْم، َوَيْسَخُط َفُؽْم: ِؿقَل َوَؿوَل، َوإَِضوَظَي اْحَ ـُ ُه اهلُل َأْمَر َّٓ ، َوَأْن ُتـَوِصُحوا َمْن َو ُؿوا َرَة َتَػرَّ

َماِل".  افسُّ

(. ومعؾوم أن الطعن هو غري الـصح باملعروف وغري إكؽار املـؽر: )وفؼد جوء ذم افتعؿقم كػسه

 [.7ا.ـه ]ص

: أن هذا افتعؿقم زاد افطغ بؾي، ؾؼد ضور به افغالة ذم افشبؽي افعـؽبوتقي، اخلامسالسبب 

وخطى به ظذ بعض ادـوبر، وـؾفم يؼول: )اهلل أـز، طفر احلق وزهق افبوضل، افقوم توبً افدوفي 

 رجعً فؾحق، وؿوفً: إن افتؽػر من أصول افدين(.اإلشالمقي و

وؿول بعض افغالة ظذ افشبؽي افعـؽبوتقي: )هذا افتعؿقم خطوة إػ إموم، ويؾزم أبو بؽر 

 افبغدادي بتجديد إشالمه وافتوبي من ردته(. وافعقوذ بوهلل.

فؾغالة  وادتوبع إلظالم ادحوفف وادخوفف جيد أن هذا افتعؿقم ؿد أظطى افضوء إخَّض

ت إخوة بذفك، ٓشقام -أظزهو اهلل بوفتوحقد–فقشؿتوا بوفدوفي اإلشالمقي  ، وؿد حدثـو ظؼا

 حتً وشم #صواظق_احلق

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱوفؼد ؿول اهلل تعوػ ؿوًصو فـو خز موشى وهورون ظؾقفام افسالم: 

  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي  جي يه ىه مه جهين ىن من خنحن جن  يم ىم مم

: ُهَرْيَرةَ  َأِب  .وجوء ذم افصحقحغ َظنْ ١٪٧األعراف:  َّ رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

ونَ »   َرُشوُل  ـَ
ِ

ذُ  ☺ اّلِلَّ ، َجْفدِ  ِمنْ  َيَتَعوَّ
ِ
، َوَدَركِ  افَباَلء

ِ
َؼوء   افشَّ

ِ
، َوُشوء

ِ
  َوَصاَمَتيِ  افَؼَضوء

ِ
 .«إَْظَداء
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ُذوا»وذم فػظ بصقغي إمر:    َتَعوَّ
ِ

، َجْفدِ  ِمنْ  بِوّلِلَّ
ِ
، َوَدَركِ  افَباَلء

ِ
َؼوء   افشَّ

ِ
، َوُشوء

ِ
 َوَصاَمَتيِ  افَؼَضوء

 
ِ
 .«إَْظَداء

ٕجل هذه إشبوب جمتؿعي ـتبـو هذه ادالحظوت افتي كسلل اهلل أن تؼع من ؿؾوبؽم موؿًعو 

 صحقًحو. آمغ.

 : حوذا خرج مثل هذا افتعؿقم وهبذه افرسظي وافعجوفي؟ املالحظة األوىل

افوحقغ، ومدح افسيٌ وافتلين، ٓشقام ذم تؼرير ادسوئل إمفوت، وؿد جوء ذم افرسظي ذم 

 وافؽالم حول افعؼوئد.

 
ِ
ْؾُم  ☺ؾؼد صح أن َكبِّي اهلل ٍِّ َظْبِد اْفَؼْقِس: "إِنَّ ِؾقَك ََلَْصَؾَتْغِ ُُيِبُُّفاَم اهلُل: احْلِ ََص ِٕ ؿول 

َنَوُة". ْٕ  َوا

 وؿد ؿقل:

َفُل  ؿد ُيْدِرُك ادتلينِّ بعَض حوجتِه  *** وؿْد يؽوُن مَع ادُْسَتْعِجِل افزَّ

وهلل  متواؾرونوهم –مل مل ُيعرض افتعؿقم ظذ ضالب افعؾم افراشخغ  املالحظة الثانية:

 ؟-احلؿد

ت  ةيصدر بقوكه إٓ بعد تسع ظؼظؾاًم أن افشقخ أبو حمؿد افػرؿون تؼبؾه اهلل مل  جؾسي مع ظؼا

 ومل يسؾم من كؼد ورد إػ افسوظي. ضالب افعؾم،

 من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث ٱُّٱوؿد ؿول اهلل تعوػ: 

 .٨٨النساء:  َّ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰىين ىن نن

 -كسلل اهلل أن جيعؾـو وإيوـم مـفم– فو افعؾموهم أوافذين يستـبطون إحؽوم حتؼقًؼو وتدؿقًؼو 

، َيُؼوُل:  وروى افبقفؼي ظن اْبن ِصَفوٍب  ًُ َأبَو ُحَصْغٍ إِنَّ َأَحَدُهْم َفُقْػتِي ذِم اْدَْسَلَخِي، »َؿوَل: َشِؿْع

 «.ِِلََؿَع ََلَو َأْهَل َبْدرٍ  َوَفْو َوَرَدْت َظَذ ُظَؿَر ْبِن اَْلَطَّوِبؓ 

وفؼد ـون ؾحول إئؿي رمحفم اهلل ٓ ُيصدرون صقًئو إٓ ويعرضوكه ظذ ؽرهم، وؿقل ذم 

ظرضه ظذ صقوخه، ؾواضموه ظؾقه  ♫قي ادوضل بذفك أنه حو أخػه اإلموم موفك شبى تسؿ
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 ًُ ًُ َبْعَض اْدََشويِِخ َيُؼوُل: َؿوَل َموفٌِك: َظَرْض : َشِؿْع ؾسؿي ادوضل. وروي َظْن َظِعِّ ْبِن َأمْحََد اَْلََؾـِْجيِّ

 اْدَدِ 
ِ
َل. ـَِتوِب َهَذا َظَذ َشْبِعَغ َؾِؼقًفو ِمْن ُؾَؼَفوء ْقُتُه اْدَُوضَّ  يـَِي َؾُؽؾُُّفْم َواَضَليِن َظَؾْقِه َؾَسؿَّ

وُظرف ذم افػؼه مصطؾح )افؽذفؽي(، وهو أن يػتي ادػتي بػتوى، ثم يعرضه ظذ ؽره، ؾنن 

 واؾق ظؾقفو ؿول: )ـذفك أؾتي(...إفخ

 تلنَّ وصوِوْر ؾننَّ إمو *** َر ِمـْفو ُميضٌء وُمْسَتْغِؿُض 

جوِن أؾض  ُل ِمْن واحٍد *** ورأُي افثالثِي ٓ ُيـَْؼُض َؾَرأ

افتي مو أشسً إٓ -بل فؼد بؾغـو أن ـوتى افتعؿقم مل يستؼ حتى أظضوء افؾجـي ادـفجقي 

 ـوفشقخ أب حمؿد ادرصي وؾؼه اهلل. -فبحٌ هذه ادسوئل

ـقف تؽون تعومقم دوفي اَلالؾي وبقوكوهتو ظبورة ظن ردود أؾعول حو ُيصدره  املالحظة الثالثة:

 افغالة من صوتقوت وـتوبوت؟

وإصل أن مثل هذه إمور خترج ذم ـتوبوت تلصقؾقي، ٓ تعؿقامت مستعجؾي، ؿد يؼع ؾقفو 

تى ذم رأس افتعؿقم ـُ : )إػ ـوؾي اَلطل وافزفل، ٓشقام وأهنو أظدت فُتـؼ ظذ ـوؾي اِلـد، ـام 

تى تلـقًدا: )إليصول إػ ـوؾي اِلـود(. ]ص1افوٓيوت وافدواوين واَلقئوت( ]ص ـُ  [.1[، و

كـو هذه إجوم أن افتعؿقم مل خيرج إٓ  املالحظة الرابعة: فؼد ٓحظ ـل من صودؾـوه من إخوا

غالة ؿد إتؼوء ضقش افغالة، ٓشقام وأن صوحى افؼيط افذي بٌ ذم أوكي إخرة من جفي اف

ه اهلل: )يو ابن ظواد ٓزافً افػرصي أمومك فؾتغقر(.  أزبد وأرظد، وـون ممو ؿوفه أخزا

وممو برهـوا به هذا افظن أن افتعؿقم ؿد كؼض بقون افشقخ أب حمؿد افػرؿون تؼبؾه اهلل ـام شقليت 

 توضقحه ذم ادالحظوت افؼودمي بعون اهلل.

كـو خموفف ح و ظفدكوه ظن مشوخيـو وتقجون رؤوشـو مـذ تلشقس وهذا افظن من ؿبل ظؿوم إخوا

افدوفي اإلشالمقي أظزهو اهلل وإػ يومـو هذا، من ـوهنو ٓ ختوف ذم اهلل فومي ٓئم، وفؼد خوفػً 

 هت مت خت حت جت  هب مب ُّٱافعرب وافعجم ومل ترؾع ٕحد رأًشو، وحودهيو ذم ذفك ؿوفه تعوػ: 

 .٩٪املائدة:  َّ حجمث
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اختر َلذه ادسوئل احلسوشي أظذ ختم ذم افدوفي اإلشالمقي دون  : حوذااخلامسةاملالحظة 

 اإلموم أظزه اهلل؟

مع أن اَلطل إذا اشتدرك ظؾقه فقس ـام ُيستدرك ظذ من دوكه، ٓشقام وأن افذي يظفر من 

ًٓ من ؾؽرة إػ أخرى: أنه من إظداد أب زيد افعراؿي، ؾؾو  ، واكتؼو ًٓ أشؾوب افتعؿقم ـتوبي واشتدٓ

حظي فؽون أجرس ذم تدارك مثل مو شـذـره ذم ادال -مثاًل –خرج افتعؿقم بوشم افؾجـي ادـفجقي 

 .-كرص اهلل به افتوحقد-ي، وأحػظ ِلـوب صقخـو ظبد افـورص ثومـاف

ظؾاًم أنـي شلخً افشقخ أبو حمؿد افػرؿون تؼبؾه اهلل ؿبل كزول افبقون افصودر ظن ادؽتى 

(، ؾؼؾً فه: )حوذا ٓ تـزفون افبقون بوشم افؾجـي 155ادرـزي دتوبعي افدواوين افؼظقي برؿم: )

وأن ادؽتى ادرـزي دتوبعي افدواوين افؼظقي ٓ ُيعرف ـام ُتعرف افؾجـي(، ادػوضي؟ ٓشقام 

ٓ كريد أن كـزفه بوشم افؾجـي ادػوضي حتى إذا صور ظؾقه اشتدراك، يؿؽــو أن ؾلجوبـي بوفـص: )

 (.كستدرك

ـقف ُيستدل ظذ مثل هذه ادسوئل افؽزى بلحوديٌ ضعقػي ٓ تصح، وذم  :السادسةاملالحظة 

 قحي ؽـقي ظـفو؟ افصح

 ٓشقام وأن هذا افتعؿقم صودر ظن كوئى اإلموم أظزه اهلل تعوػ.

وِب، ثـو  ُي ْبُن َظْبِد اْفَوهَّ َثـَو َهِديَّ ــحو احلديٌ افذي رواه ابن أب ظوصم ذم افسـي ؾؼول: َحدَّ

َثـَو ُحَسْغُ ْبُن َواِؿٍد، َظْن َؿْقِس ْبِن َوْهٍى  ، َظْن َأنَِس ْبِن َموفٍِك، َؿوَل: هَنَوَكو اْفَػْضُل ْبُن ُموَشى، َحدَّ

 
ِ

ُؤَكو ِمْن َأْصَحوِب َرُشوِل اّلِلَّ ا َزَ َٓ َتْبَغُضوُهْم،  ☺ـُ وُهْم، َو َٓ َتِغشُّ ْم، َو ـُ َء َٓ َتُسبُّوا ُأَمَرا َؿوَل: "

َْمَر َؿِريٌى". ْٕ وا: َؾِننَّ ا َ َواْصِزُ ُؼوا اّلِلَّ  َواتَّ

ه: حسغ بن واؿد: ؿول افعؼقع أنؽر أمحد بن حـبل حديثه: واحلديٌ ضعقف هبذا افسـد: وؾق

وؿول إثرم: ؿول أمحد: ذم أحوديثه زيودة مو أدري أي رء هي وكػض يده: وؿول افسوجي ؾقه كظر: 

 وهو صدوق هيم.

 وؿول ادقؿوين: ؿول أبو ظبد اهلل أمحد بن حـبل: حسغ بن واؿد فه أصقوء مـوـر.
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افرجول ٕمحد روايي ادروذي ؾؼول: َوذـر ُحَسْغ بن َواؿد َؾَؼوَل: َفْقَس وجوء ذم افعؾل ومعرؾي 

 بَِذاَك.

 وؿول ادروذى: وذـر )أبو ظبد اهلل( حسغ بن واؿد. ؾؼول: فقس بذاك.

 وؿول ادقؿوين: ؿول أبو ظبد اهلل: حسغ بن واؿد، فه أصقوء مـوـر.

وؿقل فه ذم حديٌ أجوب ظن كوؾع، وؿول أمحد بن أرصم بن خزيؿي: شؿعً أمحد بن حـبل، 

ظن ابن ظؿر، ظن افـبي ظؾقه افسالم ذم ادؾبؼي، ؾلنؽره أبو ظبد اهلل وؿول: من روى هذا؟ ؿقل فه: 

 .[فؾعؼقع افضعػوء]اكظر: احلسغ بن واؿد. ؾؼول بقده، وحرك رأشه، ـلنه مل يرضه. ا.ـه 

ول: وأحوديٌ حسغ مو أرى أي وؿول أمحد بن حمؿد: ذـر أبو ظبد اهلل، حسغ بن واؿد. ؾؼ

  .[فؾعؼقع افضعػوء]رء هي، وكػض يده. 

 .[642/ 2]هتذيى افتفذيى وؿول افعؼقع: أنؽر أمحد بن حـبل حديثه. 

وــحو حديٌ: "من أراد أن يـصح فذي شؾطون ؾال يبده ظالكقي وفؽن يلخذ بقده ؾقخؾو به 

 ؾنن ؿبل مـه ؾذاك وإٓ ـون ؿد أدى افذي ظؾقه".

احلديٌ ضعػه أهل افعؾم وؿد روَي احلديٌ من ضريؼغ: مو رواه احلوـم وافطزاين  وهذا

ُه اْبُن َظوِئٍذ إَِػ  ُه إَِػ اْبِن َظوِئٍذ، َيُردُّ  وابن أب ظوصم وافؾػظ فه ـؾفم من ضريق اْفُػَضْقِل ْبِن َؾَضوَفَي، َيُردُّ

، َظْن ِظَقوِض ْبِن َؽـٍْم، َؿوَل    ُجَبْرِ ْبِن ُكَػْرٍ
ِ

إِْذ  ☺َِلَِشوِم ْبِن َحِؽقٍم: َأَخْم َتْسَؿْع َيو ِهَشوُم َرُشوَل اّلِلَّ

ًْ ِظـَْدُه َكِصقَحٌي فِِذي ُشْؾَطوٍن، َؾْؾَقْلُخْذ بَِقِدِه َؾْؾَقْخُؾو بِِه، َؾِنْن َؿبَِؾَفو َؿبَِؾَفو وَك ـَ َهو َيُؼوُل: "َمْن  ، َوإِْن َردَّ

ونَ  ِذي َظَؾْقِه" ـَ ى افَّ  .َؿْد َأدَّ

 ؾػقه: افػضقل بن ؾضوفي:

 أرشل صقئًو.-إذا ُتوبَع وإٓ َؾَؾٌغ -ؿول ظـه ابن حجر: مؼبول  

 وـذا ابن ظوئذ وهو ظبد افرمحن بن ظوئذ إزدي احلؿيص: من ـبور ظؾامء افتوبعغ.

 وؿد ذـر افذهبي: تضعقف إزدي فه وتوثقق افـسوئي.
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فـسوئي مع إزدي ؾنكه يمخذ بؼول وفؼد ؿرر مجوظي من أهل افعؾم أنه إذا اختؾف ؿول ا

ؿول حمؿد بن أب حوتم، : ُيؽم بضعػه إلرشوفه: زدي ؾقه من تشدًدا: وهو مع هذاافـسوئي فؽون إ

ئد –وؽره: أحوديثه مراشقل  وظؾق افذهبي ظذ هذا افؼول بؼوفه: يعـي: أنه يرشل ظؿن مل يؾؼه ـعوا

 .-افزهري، وكحوهافشومقغ، وإكام اظتـوا بوإلشـود حو شؽن ؾقفم 

وإن ممو يمـد ضعف احلديٌ: آكؼطوع احلوصل بغ افػضقل وابن ظوئذ: وـذا آكؼطوع بغ 

 ابن ظوئذ وجبر بن كػر. 

 وهذا يعزز أن احلديٌ ٓ يرتؼي معه أي صوهٍد فه.

د  وأمو افطريق أخر: ؾام رواه أمحد وابن ظدي وابن أب ظوصم وافؾػظ فه ـؾفم من ضريق حُمَؿَّ

، ؿَ  ْيِح ْبِن ُظَبْقٍد، َؿوَل: َؿوَل ُجَبْرُ ْبُن ُكَػْرٍ وَل ْبن إِْشاَمِظقَل، ثـو َأِب، َظْن َضْؿَضِم ْبِن ُزْرَظَي، َظْن ُذَ

 
ِ

َيُؼوُل: "َمْن َأَراَد َأْن َيـَْصَح فِِذي  ☺ِظَقوُض ْبُن َؽـٍْم َِلَِشوِم ْبِن َحِؽقٍم: َأَو مَلْ َتْسَؿْع َرُشوَل اّلِلَّ

ى ْؾَطوٍن ذِم َأْمٍر َؾاَل ُيْبِدِه َظاَلكَِقًي، َوَفِؽْن فَِقْلُخْذ بَِقِدِه، َؾَقْخُؾو بِِه، َؾِنْن َؿبَِل ِمـُْه َؾَذاَك، وَ ُش  وَن َؿْد َأدَّ ـَ  َّٓ إِ

ِذي َظَؾْقِه َفُه".  .توفف دهوشـإو آخر: ضريًؼو هذا يعد ٓ افعؾم أهل بعض ـون وإن افَّ

 وؾقه ذيح بن ظبقد:

ؿول ؾقه احلوؾظ ابن حجر: ـون يرشل ـثًرا: وشئل حمؿد بن ظوف: هل شؿع ذيح بن ظبقد 

؟ ؿول: مو أطن ذفك، ☺من أب افدرداء؟ ؾؼول: ٓ: ؿقل فه: ؾسؿع من أحد من أصحوب افـبي 

 وذفك أنه ٓ يؼول ذم رء من ذفك شؿعً وهو ثؼي. 

وٓ احلورث بن احلورث وٓ ادؼدام: وؿد جزم أبو حوتم افرازي أن ذيح مل يدرك أبو أمومي 

 وأن روايته ظن أب موفك إصعري مرشؾي.

ـه: ؾؽقف  87ـه: وادؼدام بن معد يؽرب توذم شـي  86ومن ادعؾوم أن أبو أمومي توذم شـي 

( ذم ترمجي ظقوض 23/ 4ـه. جوء ذم شر أظالم افـبالء ) 22يدرك ظقوض بن ؽـم افذي توذم شـي 

وِم.بن ؽـم: َوِؿْقَل  ْيَن بِوفشَّ  : َظوَش ِشتِّْغَ َشـًَي: َوَموَت ذِم َشـَِي ِظْؼِ

 وؾقه أجًضو: حمؿد بن إشامظقل بن ظقوش:
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ؿول ظـه أبو حوتم: مل يسؿع من أبقه صقئًو: وؿول ابن حجر: ظوبوا ظؾقه أنه حدث ظن أبقه بغر 

 شامع.

 آشتغـوء ظـفو بغرهو.وؽرهو من إحوديٌ وأثور افضعقػي، افتي ـون بوإلمؽون 

: ـون بوإلمؽون أن تتػودى إخطوء افـحويي ذم مثل هؽذا تعومقم وبقوكوت ةالسابعاملالحظة 

وهم متواؾرون وهلل احلؿد –َتس أهم ادفامت ذم افدين، فو ظرض ظذ أـػوء من ضؾبي ظؾم حمؼؼغ 

 .-وادـي

ؿوال افؾجـي ادػوضي بـحو ؾؽقف يصح أن يؼول ذم موضن حٌ افـوس ظذ حرص افتؾؼي ذم أ

أو  ومػوضقه، -أظزه اهلل بوفتوحقد–من افتعؿقم مؾحوًكو: )ؾؼوَلو مو ؿول إمومفو  3مو جوء ذم ص

 متحدثفو افرشؿي(، بدل ؿوَلم: )ومػوضوه(، ـوكه معطوف ظذ مرؾوع.

، ثم (1215)رواه ابن ظوصم ذم افسـي برؿم وـذا إخطوء ذم افـسبي وافعزو، ـؼول افؽوتى: 

[، وتؽرر ذفك مـه يدل أنه فقس بخطل 5]ص (1217)رواه ابن ظوصم ذم افسـي برؿم ؿول بعدهو: 

 )ابن أب ظوصم(.مطبعي، وفؽـه خطل ظؾؿي، وافصواب: 

ادوؿعغ(، بغر مهز، مع أن اشم افؽتوب ُضبط بـ )إظالم...(،  اظالمؿول: ) 4وذم ص

 حد افضبطغ ضعف.و)أظالم...(، وترك اَلؿز فتجـى افسجقح بغ أ

وأصد ضعًػو من ذفك أن ٓ يعزو إحوديٌ إػ مصودرهو مع أن افتعؿقم شقخرج بوشم كوئى 

[، مع أن 5اإلموم أظزه اهلل، ــحو ؿول افؽوتى: )ـام ذم حديٌ حمؿد بن مسؾؿي وؽره(. ]ص

 احلديٌ خمرج ذم افصحقحغ.

ًٓ مل ادالحظي افسوبعي: جوء ذم افتعؿقم: )وٓ ُيق ٕحد أن يت ؽؾم بوشؿفو أو يـسى إفقفو ؿو

[، 3أو متحدثفو افرشؿي( ]ص ومػوضقه، -أظزه اهلل بوفتوحقد–تؼل به، ؾؼوَلو مو ؿول إمومفو 

 وهذا حتجر واشع.

ء ـوكً شـقي أو بدظقي–إذ إن مجقع افدول ظز افتوريخ  إكام ُتعرف أؿواَلو ومعتؼداهتو من  -شوا

.أؿوال ظؾامئفو وؿضوهتو، ٓ وٓهتو  ئفو حرًصا  وأمرا
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ؾؾو أن رجاًل مجع مسوكقد أب بؽر وظؿر وظثامن وظع ذم ـػي، ومسـد أب هريرة أو أب شعقد أو 

 ابن ظؿر فرجحً هذه ادسوكقد مـػردة ظذ تؾك جمتؿعي.

ـؿصـف ظبد افرزاق –وـذا آختقورات افػؼفقي وافسجقحوت افعؾؿقي، وـتى ادصـػوت 

 خر صوهد. -وابن أب صقبي

هؽذا يؼول ذم أؿوال افدوفي إمويي وافعبوشقي، واكتفوء بوفدوفي افسعوديي إوػ وافثوكقي، و

إكام ُظرؾً أؿواَلو بتؼريرات ظؾامئفو وؾؼفوئفو وؿضوهتو، ٓ بلؿوال  -أظـي إخرة–ؾفذه افدوفي 

، ودوكؽم )افدرر افسـقي ذم إجوبي افـجديي(. ئفو ووٓهتو وشالضقـفو حرًصا  أمرا

أؿر افؽوتى بذفك ذم صدر افتعؿقم حقٌ ؿول: )وذفك حغ أذن اهلل تعوػ بظفور افدوفي  وؿد

 [.2(. ]صظؾامء افدظوة افـجديي وأئؿتفوافتي أؿومفو 

ؾقـؼض  : ـقف خيرج افتعؿقم هبذا افتـوؿض افواضح؟-وهي األهه– الثامنةاملالحظة 

افتعؿقم مو أصؾه بقون افشقخ أب حمؿد افػرؿون تؼبؾه اهلل، حقٌ جوء ذم بقون ادؽتى ادرـزي دتوبعي 

( ٕن تؽػرهم من أصل افدين(، مو كصه: )افؼول إول... 155افدواوين افؼظقي افصودر برؿم: )

 [.1..( ]ص.إن افؼول إول متضؿن دعـى ؾوشد[، ثم جوء ذم ختطئي ذفك مو كصه: )1]ص

وفؽـي  (،-أي إصل–)بطالن افؼول إول ظؾاًم أن افشقخ أبو حمؿد افػرؿون تؼبؾه اهلل ؿول: 

 ( ؾػعل تؼبؾه اهلل. ال تقل بطالن، ولكن قل متضنن ملعنى فاسدؾتحً ظؾقه ؾؼؾً: )

 [.2وافالزم...( ]ص إصلوجوء ذم افبقون كػسه مو كصه: )ُيؿـع اَلوض بؿصطؾحي 

–افتعؿقم ؾقؼول وبؽل وضوح: )فؼد ظؾم افؼويص وافداين أن افدوفي اإلشالمقي ثم يليت هذا 

وأهنو دمعل مسلخي تؽػر ادؼـغ من مل تتوؿف يوًمو ذم تؽػر ادؼـغ،  -أظزهو اهلل بوفتوحقد

وافتي معرؾتفو دمى ؿبل معرؾي افصالة وشوئر افػرائض ادعؾومي من افدين  أصول افدين افظوهرة،

 [.4. ا.ـه ]صبوفَّضورة(

ؾنمو أن يؼول: )من أصول افدين( وإمو أن يؼول من: )ادسوئل افظوهرة(، وفؽـه مجع بقـفام 

 فقخرج بؼول جديد، مـوؿض فؾبقون افسوبق، ومتؼدم ظذ ؿول افغالة أنػسفم.
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ؾؿعـى أصل افدين: أي: افذي ُيعرف ؿبل احلجي افرشوفقي، ومعـى ذفك أن من يؼول بوجود 

 اهلل، هو وادتوؿف ذم ادرتبي شواء.رب آخر مع 

وظؾقه: ؾنن ادتوؿف إول ؿد أخل بلصل من )أصول افدين افظوهرة(، ؾفو مؼك وٓ يؿؽن 

أن ُيعذر ٓ بجفل وٓ بتلويل، وـذا ادتوؿف افثوين، ٕنه ـذفك ؿد أخل بلصل من )أصول افدين 

 بوفتؽػر ظذ كػسه.افظوهرة(، وهؽذا افثوفٌ وافرابع واحوئي... حتى يليت 

متوؿف ذم تؽػر ابن حجر اَلقتؿي  -مثاًل –ؾوفشقخ ادجوهد أبو مصعى افزرؿووي تؼبؾه اهلل 

افذي صـف ـتوًبو ذم افؼك وآشتغوثي بوٕموات، حقٌ يؼول افشقخ ادجوهد أبو مصعى 

واحلوديي وافثوكقي تعوػ: )افؽبرة افتسعون  ؿول ابن حجر اَلقتؿي رمحه اهللافزرؿووي تؼبؾه اهلل: )

وافتسعون بعد افثالثؿئي: ترك اِلفود ظـد تعقـه بلن دخل احلربغ دار اإلشالم أو أخذوا مسؾام 

وأمؽن ختؾقصه مـفم، وأجًضو ترك افـوس اِلفود من أصؾه، وأجًضو ترك أهل اإلؿؾقم حتصغ ثغورهم 

 .ول: ؿدر افطوئػي ادـصورة[]افؼتبحقٌ خيوف ظؾقفو من اشتقالء افؽػور بسبى ترك ذفك افتحصغ(. 

بل إن افشقخ يتوؿف ذم تؽػر افشقخ شؾقامن بن شحامن افذي يرى إشالم افطوؽوت ظبد 

افعزيز بن ظبد افرمحن آل شعود بل يذب ظـه ويصف من ؿوتؾه بوفبغي، حقٌ يؼول افشقخ أبو 

مر بدؿي: ؾؼول: ظـدمو جّذ إ ورحم اهلل افشقخ شؾقامن بن شحامنمصعى افزرؿووي تؼبؾه اهلل: )

)وفؽن حو ظود اإلشالم ؽريبًو ـام بدأ صور اِلوهؾون به يعتؼدون مو هو شبى افرمحي شبى افعذاب، 

ومو هو شبى اإلفػي واِلامظي شبى افػرؿي وآختالف، ومو ُيؼن افدموء شببًو فسػؽفو ـوفذين ؿول 

، وـوفذين ؿوفوا ٕتبوع ٧٨٧األعراف:  َّمن خن حن جن  يم ىم مم ُّٱاهلل ؾقفم: 

 .]وظود أحػود ابن افعؾؼؿي[ا.ـه  .٧٨يس:  َّرث يت ىت ٹٱٹٱُّٱافرشل: 

بل ويتوؿف افشقخ أبو مصعى افزرؿووي تؼبؾه اهلل ـذفك ذم ـػر افشقخ ظبد افرمحن افسعدي 

ؿول افشقخ افذي يرى افعذر بوِلفل ذم افؼك إـز، حقٌ يؼول افشقخ أبو مصعى تؼبؾه اهلل: )

: ؾؾم يرد ذم أنواع افؽبوئر أظظم من هذا افوظقد بل وٓ مثؾه. اكتفى ـالمه(. ا.ـه رمحه اهلل افسعدي

 .]وظود أحػود ابن افعؾؼؿي[



 

 02من  11

 

بل ويتوؿف افشقخ افزرؿووي تؼبؾه اهلل ذم تؽػر ابن بوز وابن ظثقؿغ، حقٌ يؼول افشقخ 

ًُ بلٍخ صوميٍّ دخل افعراق جدي دًا وراح يسوررين بلمر حدث معه مقرسة افغريى تؼبؾه اهلل: )ؾوفتؼق

خالصته أنه افتؼى ؿبل افدخول بلخ من اِلزيرة افعربقي ذم مضوؾٍي من ادضوؾوت وأثـوء افطعوم 

اإلخوَة ظن معتؼدهم بوبن بوز وابن ظثقؿغ ؾتبغ فه أن إخ افذي من  -ادـسق–اشتػرس ادُضقف 

خ وكؼل فه ظن افشقخ أب مصعى أنه اِلزيرة ٓ يؽػرمهو: ؾوشتغرب ادضقف من ذفك وظـف إ

يؽػرمهو وأن من ٓ يؽػرمهو ٓ يدخل أرض اِلفود، ؾراح إخ من اِلزيرة بتعجى يؼول: "يعـي 

ده به ؾلرجعه من حقٌ أتى، فؽنَّ إخ افذي  َتـعـي من افدخول"؟ ؿول: كعم!  وحؼًو ؾعل مو توظَّ

ُيْؿـََع هو ـذفك من افدخول إػ بؾد اِلفود ُيدثـي خوف ؾؾم ُيْػِصح ظن رأجه ذم افؼضقي خشقَي أن 

بي افؼدس بنذن اهلل تعوػ.  وافربوط وبوا

ًُ افؼضقَي إػ صقِخـو رمحه اهلل  ًُ أن رؾْع خوصي وأنه أوصوين أن أنؼل فه مو ُيدث ذم -ومو فبث

 ؾغضى ؽضبًو صديداً  -افسوحي خشقي أن ٓ يتقرس فرظقته أن يوصؾوا فه بحؽم اختػوئه إمـي ظـفم

د افذي كؼل ظذ فسوكه خالف رأجه، وأمر كوئبه أن يتحرى من ادوضوع ؾنن ثبً ظذ ادضقف  وتَوظَّ

: صحقح أنـي أرامهو ؿد أضال إمي بػتووهيام فؽـي ٓ ثم ؿول يل افشقخذفك ؾسُقْطَرد من اِلامظي، 

ر "ؾفد" حو َحَرْمته  ،أـػرمهو من اِلفود، وؿد دخل وواهلل فو أن إخ افذي من اِلزيرة ٓ ُيَؽػِّ

]خػويو افعراق ـثر ممن ٓ يؽػر احلؽومي افسعوديي ثم حغ ُبّقـًَ فه إدفي اؿتـع هبو فوضوحفو(. ا.ـه 

 .من افتوريخ/ افذي ضبعته ممشسي افػرؿون[

وـذا ؾنن افشقخ افزرؿووي تؼبؾه اهلل يتوؿف ذم تؽػر شؾقامن افعؾوان مع أن إخر يعذر 

وافشقخ  وافشقخ شؾقامن افعؾوانٕـز، حقٌ يؼول افشقخ افزرؿووي تؼبؾه اهلل: )بوِلفل ذم افؼك ا

وافشقخ أب ظبد هلل ادفوجر  وافشقخ افرصود رمحه اهلل وؽرهم(.  )ؾك اهلل أرسمهو(ظع اَلضر 

 .]توضقح حو أثوره ادؼدد[ا.ـه 



 

 02من  10

 

ى افؾقبي وظطقي اهلل ذم أب ُيق -ـوفشقخغ أب ظؿر وأب محزة–وـذا ؿوفه وؿول ادشويخ 

وافظواهري مع أن همٓء يعذرون بوِلفل ذم افؼك إـز، ومن ذفك أهنم توؿػوا ذم تؽػر 

 حؽومي محوس.

ؾقؾزم افؼوئل بلن افتؽػر من )أصول افدين افظوهرة( أن يؽػر مشوخيـو أبو مصعى وأبو محزة 

 وأبو ظؿر ٕهنم توؿػوا ظن تؽػر بعض من كرى ـػرهم.

بلن افشقخ أبو مصعى مثاًل جيفل حول أمثول ابن بوز وابن ظثقؿغ وافسعدي وابن  وٓ ُيؼول

 شحامن... وؽرهم، ؾلمرهم مستػقض.

بل وتوجد كؼول ظن مشويخ افدوفي اإلشالمقي أظزهو اهلل بوفتوحقد وممشسقفو أصد ممو كؼؾـوه 

 هوهـو، وادتتبع ٕؿواَلم يعؾم ذفك.

ئري  التبصري ادعـون بـ: ) -ظضو افؾجـي ادـفجقي–ظؾاًم أنـو وؿػـو ظذ ـتوب أب مرام اِلزا

 (: ؾوجدكوه يـؽر هذا افؾػظ ـذفك.بحال املعتزلة اجلدد يف تسؾسل التؽػري

بل مل كر ضوفى ظؾم ذم دوفي اإلشالم أظزهو اهلل بوفتوحقد، شواء ممن ؿه كحبه أو يـتظر يؼول 

 أصول افدين افظوهرة. بلن افتؽػر من

أظزهو اهلل –وتصويى افعبورة بلن يؼول: )فؼد ظؾم افؼويص وافداين أن افدوفي اإلشالمقي 

 وأهنو دمعل تؽػر ادؼـغ من ادسوئل افظوهرة،مل تتوؿف يوًمو ذم تؽػر ادؼـغ،  -بوفتوحقد

 ين بوفَّضورة(.وافتي معرؾتفو دمى ؿبل معرؾي افصالة وشوئر افػرائض ادعؾومي من افد

: 3وهذا افذي كطق به بقون افشقخ أب حمؿد افػرؿون تؼبؾه اهلل، حقٌ جوء ؾقه ـام ذم ص

ترة يستوي ذم ؾفؿفو افـوس( ، وجوء ذم افصػحي )وتؽػر ادؼـغ مسلخي ثبتً بـصوص طوهرة متوا

 شالم(.)إٓ أن هذه ادسلخي ؿد يطرأ ظؾقفو اَلػوء ذم بعض ادؼـغ ادـتسبغ فإلذاهتو: 

 أي: ؾوٕصل أهنو مسلخي من ادسوئل افظوهرة فؽن ؿد يطرأ ظؾقفو اَلػوء.

: ـقف ُيؼول ذم هذا افتعؿقم: )فؼد ظؾم افؼويص وافداين أن افدوفي اإلشالمقي ةلتاسعاملالحظة ا

مل تتوؿف يوًمو ذم تؽػر ادؼـغ، وأهنو دمعل تؽػر ادؼـغ من أصول  -أظزهو اهلل بوفتوحقد–
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افدين افظوهرة، وافتي معرؾتفو دمى ؿبل معرؾي افصالة وشوئر افػرائض ادعؾومي من افدين 

بوفَّضورة، ـام ذم بقوهنو افصودر ظن ادؽتى ادرـزي دتوبعي افدواوين افؼظقي ذم حؽم ادتوؿف ذم 

 ـه(؟22/8/1437تؽػر ادؼـغ ذم 

 ن ظذ خالؾه؟!ؾؽقف ُيـسى مو مل يـص ظؾقه افبقون إفقه، بل كص افبقو

 وؿد شبق أن بقـو ذفك ذم ادالحظي افسوبؼي.

وٓ ُيؼول بلن ـوتى افتعؿقم مل يرد أصل افدين بودعـى آصطالحي، ؾنكه إن مل يؼصد ذفك 

 ؾسقػفؿه ـل تول فؾتعؿقم، ويؼع ادحظور بذفك.

طفر احلق وؾعاًل ؾؼد ؿوم أحد افغالة بوٕمس ظذ مـز من مـوبر افدوفي اإلشالمقي ؾؼول: )

 ؾقه أن افتؽػر من أصول افدين(.وزهق افبوضل، فؼد خرج بقون يشػي افصدور، 

وبغ افصالة  )من أصول افدين افظوهرة(،أضف إػ ذفك أن افؽوتى ؾرق بغ افتؽػر ؾجعؾه: 

وهذا يدل ظذ أنه ؿد يعذر تورك افصالة حوكع،  )من ادعؾوم من افدين بوفَّضورة(،افتي جعؾفو: 

  يعذر ادتوؿف وإن ـون حديٌ ظفد بنشالم أو كشل ببوديي بعقدة.وفؽـه ٓ

وأرصح من ـل ذفك أن افبقون افذي أحول إفقه ـوتى افتعؿقم ؿد أوضح هذا ادصطؾح ـام 

هو ما يثُبت به التوحقد بقـوه أظاله، حقٌ جوء ؾقه: )ادؼصود بعبورة )أصل افدين( ذم ـال افؼوفغ: 

 .[1( ص155ن ادؽتى ادرـزي دتوبعي افدواوين افؼظقي برؿم: )]بقو(. قبل احلجة الرسالقة

: كجد أن ـوتى افتعؿقم أنؽر افتسؾسل ذم افتؽػر، مع أنه ٓزم ؿوفه بلن ةعاشراملالحظة ال

افتؽػر أصل من أصول افدين افظوهرة وٓ حموفي، ؾودتوؿف إول أخل بلصل افدين وـذا افثوين 

 أشؾػو.وافثوفٌ وافرابع... ـام 

وهذا افذي حذر مـه بقون افشقخ أب حمؿد افػرؿون تؼبؾه اهلل حغ رد افؼول بلن افتؽػر من 

 ويؾزم مـه أن الذي يتوقف فقه أيًضا مرشك، وهؽذا.مو كصه: ) 2-1أصول افدين، ؾؼول ـام ذم ص

 (. ا.ـهوهذا الزم حؼقؼي وغري متوهم هلذا التلصقل، وُيػيض لؾتؽػري البدعي الباطل بالتسؾسل
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ًٓ احلادية عشرةاملالحظة  ًٓ مـضبًطو ـام كسى فؾؿرجئي أؿوا : مل يـسى افؽوتى فؾغالة ؿو

 ظديدة ومػصؾي.

ؾوـتػى افؽوتى بلن كسى فؾغالة هتاًم اهتؿوا هبو افدوفي اإلشالمقي أظزهو اهلل بوفتوحقد، ثم راح 

 يـػي جل هذه افتفم ظن افدوفي.

، ؾوِلودة وشط -ادرجئي وافغالة–وهذا يـوذم اإلكصوف ذم افرد ظذ ـؾتو افػرؿتغ افضوفتغ 

 َوَشٌط َبْغَ اْفَغويِل ِؾقِه، َواِْلَوذِم ♫بقـفام، ؿول صقخ اإلشالم ابن تقؿقي 
ِ

َم َأنَّ ِديَن اّلِلَّ : )َوَؿْد َتَؼدَّ

 َظـُْه. 

ُ َتَعوَػ َمو َأَمَر ِظَبوَدُه بِلَ  ٌط ِؾقِه َوَاّلِلَّ و إْؾَرا ِاَم َطِػَر: إمَّ َٓ ُيَبويِل بَِلهيِّ ْقَطوُن ِؾقِه بَِلْمَرْيِن  َض افشَّ َّٓ اْظَسَ ْمٍر إ

و َتْػِريٌط ِؾقِه(. ا.ـه   .[381/ 3]جمؿوع افػتووى َوإِمَّ

: جزم افؽوتى أن مؼوفي: )إصل ذم افـوس بدار افؽػر افطورئ عشرة الثانيةاملالحظة 

ً من ؿول افدوفي اإلشالمقي أظزهو اهلل بوفتوحقد، وأن كسبي ذفك إفقفو ـذب وحمض اإلشالم(، فقس

 .4اؾساء، ـام ذم ص

وهذه جموزؾي ذم اِلزم، ـون ادطؾع ظذ أؾعول افدوفي اإلشالمقي أظزهو اهلل بوفتوحقد مـذ 

 ؿقومفو، فقجد أهنو ٓ تستفدف إٓ من ثبتً ردته وـػره.

خالف مو جزم به افؽوتى، ؿول افشقخ أبو مصعى افزرؿووي ـام ويؾؿس من ـالم ؿوداهتو 

م افراؾضي ـعوام أهل  تؼبؾه اهلل ذم أثـوء رده ظذ اَلبقٌ أب حمؿد ادؼدد: )وأمو افؼول بلن ظوا

م أهل افسـي،  -واهلل–افسـي، ؾفذا  مع من إصل  أجستوي من إصل ؾقفم افتوحقد،من افظؾم فعوا

ؾقفم آشتغوثي بوحلسغ وبآل افبقً، وصـقعفم ذم ـربالء وؽرهو مو ظود خيػى ظذ ـل ذي ظقـغ، 

هذا مع اظتؼودهم افعصؿي ذم أئؿتفم، وكسبي ظؾم افغقى وافترصف ذم افؽون إفقفم، وؽر ذفك من 

 افؼـقوت افتي ٓ يعذر أحد بجفؾفو.
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، مع من إصل ؾقفم بغض ☺حوب افـبي أجستوي من إصل ؾقفم افسيض ظذ أص

، واهتوم افصديؼي ظوئشي ¶افصحوبي: بل فعـفم وظذ رأشفم صوحبوه: أبو بؽر وظؿر 

 بوفػوحشي، ؾال ورب ٓ يستويون. ▲

 واهلل مو اشتويو وفن يتالؿقو *** حتى تشقى مػورق افغربون(.

 وؿف ؾقفم.ؾذـر تؼبؾه اهلل أن إصل ذم ظوام أهل افسـي افتوحقد، ومل يت

وؿول افشقخ أبو حمؿد افعدكوين تؼبؾه اهلل: )كحى أن كبغ ذم هذا ادوضن صبفي فطوحو أثرت ذم 

 هذه احلؿؾي:

إن افؼول بلن إصل ذم افـوس افؽػر َلو من بدع خوارج افعرص، وإن افدوفي بريئي من هذا 

 افؼول.

سـي ذم افعراق وافشوم مسؾؿون، وإن من اظتؼودهو ومـفجفو ومو تدين اهلل به: أن ظؿوم أهل اف

ومن وجدكوه  ٓ كؽػر أحدا مـفم إٓ من ثبتً فديـو ردته بلدفي ذظقي ؿطعقي افدٓفي ؿطعقي افثبوت،

من جـود افدوفي يؼول هبذه افبدظي ظؾؿـوه وبقـو فه، ؾنن مل يرجع ظزركوه، ؾنن مل يرتدع ضردكوه من 

 ة مع مفوجرين وأنصور(. ا.ـه صػوؾـو وتزأنو مـه، وؿد ؾعؾـو هذا مرارا ـثر

ؾوفشقخ تؼبؾه اهلل حؽم ظذ ظؿوم أهل افسـي ذم افعراق وافشوم بوإلشالم ومل يتوؿف ؾقفم، 

، ؿبل َتدد افدوفي اإلشالمقي أظزهو ]لك اهلل أيتوا الدولة املظلومة[وـون ذفك ذم ذيطه ادعـون بـ

 اهلل بوفتوحقد ظذ مدن افبؾدين.

: أنؽر افؽوتى أن مؼوفي: )إصل ذم افـوس بدار افؽػر افطورئ ةة عشرلثالثاملالحظة ا

، وفؽـه مل يـؽر مؼوفي: )إصل ذم افـوس بدار افؽػر افطورئ افؽػر(، مع أن 4اإلشالم(، ـام ذم ص

 ادؼوم بحوجي إػ ذفك ـوكه ذم معرض افرد ظذ افغالة.

دار افؽػر افطورئ افؽػر، وهذا  ومن ادتؼرر ظـد افغالة أهنم يؼوفون بلن إصل ذم افـوس ذم

 أصل ؾوشد كبه ظؾقه افشقخ ادجوهد أبو حمؿد افعدكوين تؼبؾه اهلل ـام تؼدم ذم ادالحظي افسوبؼي.
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ؿول أبو احلسن إصعري:  )وزظؿً إزارؿي أن من أؿوم ذم دار افؽػر ؾفو ـوؾر، ٓ يسعه إٓ 

 .[1/88]مؼوٓت اإلشالمقغ اَلروج(. ا.ـه 

 .]ادرجع افسوبق[(. ا.ـه إذا ـػر اإلموم ـػرت افرظقي افغوئى مـفم وافشوهدأؿواَلم: )ومن 

وفألشف افشديد ؾنن أؽؾى افـوس بداخل افدوفي اإلشالمقي أظزهو اهلل بوفتوحقد وخورجفو 

ؾفؿوا من هذه اِلؿؾي أن افدوفي اإلشالمقي تؽػر ـل من بخورجفو! وفؼد حدثـي بعض اإلخوة أن 

كع دون افوصول فدار اإلشالم هوتػوا أصحوهبم هوهـو يتسوءفون إخوة افتوح قد ممن ظرؿؾتفم ادوا

 ظن ذفك.

ظدم تؽػر  : جوء ذم افتعؿقم: )وزاد ظذ ذفك ؾـسى إػ ظؿرؓ ة عشرةرابعاملالحظة ال

 .4موكعي افزـوة(، وشؿى ذفك زظاًم ـام ذم ص

تر ظن ظؿر ؓ أنه توؿف ذم تؽػر موكعي افزـوة أول  وهذا إمر فقس زظاًم، بل فؼد توا

 ؾصور إػ تؽػرهم. إمر حتى كوطر أبو بؽر افصديق ؓ

 ُهَرْيَرَة ؓظن أب  ؾؼد أخرج افشقخون
ِ

َ َرُشوُل اّلِلَّ وَن َأبُو  ☺، َؿوَل: َحَّو ُتُوذمِّ ـَ َو

َػَر ِمَن افَعَرِب، َؾَؼوَل ُظَؿُر َؓبْؽٍر ؓ ـَ َػَر َمْن  ـَ ْقَف ُتَؼو، َو ـَ تُِل افـَّوَس؟ َوَؿْد َؿوَل َرُشوُل : 

 
ِ

، َؾَؿْن َؿوََلَو َؾَؼْد َظَصَم ِمـِّي َموَفهُ ☺اّلِلَّ ُ َّٓ اّلِلَّ : َٓ إََِلَ إِ  : " ُأِمْرُت َأْن ُأَؿوتَِل افـَّوَس َحتَّى َيُؼوُفوا

" 
ِ

ِه، َوِحَسوُبُه َظَذ اّلِلَّ َّٓ بَِحؼِّ  َوَكْػَسُه إِ

َُؿوتِ  َٕ  
ِ

 َفْو َمـَُعويِن َظـَوًؿو َؾَؼوَل: َواّلِلَّ
ِ

وَة َحقُّ اَحوِل، َواّلِلَّ ـَ وِة، َؾِننَّ افزَّ ـَ اَلِة َوافزَّ َق َبْغَ افصَّ َؾنَّ َمْن َؾرَّ

 
ِ

وهَنَو إَِػ َرُشوِل اّلِلَّ وُكوا ُيَمدُّ  َفَؼوَتْؾُتُفْم َظَذ َمـِْعَفو". ☺ـَ

َّٓ َأْن َؿْد : »َؿوَل ُظَؿُر ؓ  َمو ُهَو إِ
ِ

ُ َصْدَر َأِب َبْؽٍرؓ َؾَواّلِلَّ َح اّلِلَّ ًُ َأنَُّه َذَ ، َؾَعَرْؾ

 «.احلَقُّ 

وٓ ُيؼول إكه إكام توؿف ظن ؿتوَلم ٓ ظن تؽػرهم، ٕن افؼتول أوشع من افتؽػر ٓ افعؽس، 

 ثم إكه كص ظذ افتعؾقل من ظدم افؼتول: )
ِ

قَْف ُتَؼوتُِل افـَّوَس؟ َوَؿْد َؿوَل َرُشوُل اّلِلَّ ْرُت َأْن : " ُأمِ ☺ـَ

 ُ َّٓ اّلِلَّ : َٓ إََِلَ إِ  (.ُأَؿوتَِل افـَّوَس َحتَّى َيُؼوُفوا
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ؾؾو ـون يؽػرهم فعؾم أن ٓ إَل إٓ اهلل ٓ تعصم دموءهم، ـام ضؾى ؿتل حوضى بن أب بؾتعي 

ذم ضؾى  ، وحوادث ظؿر ؓ]ـام ذم افصحقحغ[حو ـػره، مع أن حوضًبو ـون يؼول: ٓ إَل إٓ اهلل 

 ؿتل من رأى ـػرهم ـثرة، مع أهنم يؼوفون: ٓ إَل إٓ اهلل.

ذم حؽم  ♫ذم شوق اختالف افروايي ظن اإلموم أمحد  ♫ؿول اإلموم ابن ؿدامي 

ُ  َريِضَ  افصحوبي ٕن يؽػر: ٓ: موكعي افزـوة: )وافثوكقي  ظذ ؾقدل ابتداء، ؿتوَلم من امتـعوا  َظـُْفمْ  اّلِلَّ

 .[379/ 1 أمحد اإلموم ؾؼه ذم ]افؽوذمإصل(. ا.ـه  ظذ افؽػر وبؼي افؼتول ظذ اتػؼوا  ثم ،ـػرهم يعتؼدوا مل أهنم

: وؿع افؽوتى ذم بعض ادغوفطوت ذم مو حزه، ــحو ؿوفه: )وزاد ة عشرةامساملالحظة اخل

تؽػر ظدم تؽػر موكعي افزـوة، فقوهم أن افصحوبي خمتؾػون ذم  ظذ ذفك ؾـسى إػ ظؿرؓ 

 [.4بزظؿه(. ]ص ادؼـغ

ؾسؿى آختالف ذم تؽػر موكعي افزـوة اختالًؾو ذم تؽػر ادؼـغ، وهذه مغوفطي، إذ إن 

و. ـً  آمتـوع ظن افزـوة ـػر وفقس ذ

أمو إن ظـي افؽوتى أن من أثبً اختالف افصحوبي ابتداًء ذم تؽػر موكعي افزـوة إكام أراد بذفك 

 ، ؾفذا مل يصدر ظن أحد ؾقام كعؾم.ذم تؽػر ادؼـغذا ظذ افتوؿف أن يستدل هب

ادالحظي افسودشي ظؼة: فؼد جوء ذم افتعؿقم مو ُيشعر افتـؼص من أمر ادممـغ ظؿر بن 

ظدم تؽػر  ، وذفك ذم ؿول افؽوتى: )وزاد ظذ ذفك ؾـسى إػ ظؿرؓ اَلطوبؓ 

أنه يزظم أن  وإدهى من ذفك بزظؿه، موكعي افزـوة، فقوهم أن افصحوبي خمتؾػون ذم تؽػر ادؼـغ

 [.4هذا افؼول افذي جوء به هو ؿول افدوفي اإلشالمقي!( ]ص

وخؾقػي خؾقػته داهقي، فؽن أدهى مـه أن ُيـسى هذا  ☺ؾجعل كسبي هذا افؼول فوزير رشول اهلل 

 افؼول فؾدوفي اإلشالمقي!

: ظدم حترير أؿوال من وصػوا بودرجئي بنكصوف، من أمثؾي ذفك أن عشرة سابعةاملالحظة ال

ذك افتحوـم إػ افطوؽوت بدظوى افَّضورة افتي يـزَلو مـزفي يبقح افؽوتى ؿول: )ومـفم: من ـون 

 [.4اإلـراه(. ]ص
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ه  وكحن ٓ كعرف أحًدا ـون يؼول بؿثل هذا افؼول، وفؽن ـون افبعض يؼول: بلن تلول اإلـرا

ه( موكًعو، ومل يعد  ذم بعض صور كع تؽػر ادتحوـم، ؾعد )تلول اإلـرا افَّضورة موكع من موا

)افَّضورة( موكًعو، وٓ جعل تؾك افصور من افَّضورة ـذهوب افعرض أو افدم موكًعو، وفؽن جعل 

ه موكًعو، وؾرق بغ من يرى إبوحي افتحوـم فؾَّضورة وبغ من جعل  فه مـزفي اإلـرا تلول ذفك وإكزا

 فَّضورة موكًعو.بعض صور ا

: آكتؼوئقي ذم اختقور إؿوال افتي ُتـسى إػ ادرجئي، ؾؼد ؿول افؽوتى: عشرة ثامنةاملالحظة ال

)ومـفم: من ـون يبقح ذك افتحوـم إػ افطوؽوت بدظوى افَّضورة افتي يـزَلو مـزفي اإلـراه(. 

 [.4]ص

ؽوت بتوـقل من يػعل ذفك، )ومـفم: من ـون يبقح ذك افتحوـم إػ افطو: -مثاًل –ومل يؼل 

 وهو ادحومي(.

مع أن صورة إبوحي توـقل ادحومي افذي يساؾع بوشم افؼوكون افطوؽويت وُيتٍ بـصوصه 

ده، أوضح. م افؼويض إذا أخطل ذم تطبقق مودة من موا  وُيؼوِّ

ًٓ ظذ ذفك.  أرأجتم رجاًل مل يسجد فصـم، وفؽـه وـل رجاًل آخر بوفسجود فؾصـم وأظطوه مو

ًرا من ؿبل دشوخيـو ووٓة أمركو.  وؿد بقـو ذفك مرا

: آهيوم وظدم افوضوح ذم اختقور إفػوظ، ؾؿن أمثؾي ذفك، ؿول ة عشرةتاسعاملالحظة ال

 [.4آكتخوبوت(. ]ص حلؼقؼيافؽوتى: )ومـفم: من يتوؿف ذم تؽػر ادـتخبغ بدظوى جفؾفم 

، ؾؼوفه: )جفؾفم حلؼقؼي آكتخوبوت(: جوهل احلولوهذا افتعبر يوهم بلن افؽوتى يؽػر 

 يعـي: جفؾه حلول آكتخوبوت!

وأمو أن ُيؼول: إكام أراد جفل احلؼقؼي افؼظقي ٓ افواؿعقي، ؾفذا بعقد وٓ يػفم من افعبورة، ؾؾو 

 ؿول: )يعذرهم بوِلفل( فُعؾم أنه أراد أن ادتوؿف يعذر بوِلفل ذم افؼك إـز، وافعقوذ بوهلل.

عد كاتب التعؿقم يف أقوال املرجئة: )ومـفم: من كان يرد إمجاع الصحابة  العشرون: املالحظة

 [.4عىل تؽػري الطوائف املؿتـعة(. ]ص
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وكحن ٓ كشك ذم ـػر افطوائف ادؿتـعي، ـام أنـو ٓ كشك ذم إثبوت إمجوع افصحوبي ظذ ذفك، 

( الورطة الؼوية  لؾؿرجئـة الغـويةذم تؽػر افطوائف ادؿتـعي بعـوان: ) -بػضل اهلل–ويل رشوفي 

 ـه.1432ـتبتفو ؿبل ثامن شـغ ظوم 

فؽــو ٓ كسؾم أبًدا ذم أن من ؿول بوجوب ؿتول افطوائف ادؿتـعي مع إثبوت اإلشالم َلو يؽون 

مرجًئو، ؾضاًل ظن أن كؼول بلن من يرى ؿتول وتؽػر افطوائف ادؿتـعي فؽـه يؼول بوجود خالف ذم 

 مرجًئو.ذفك بلنه يؽون 

 ومن ؿرأ ـتى افسـي وذوحفو يعؾم ذفك.

ذم ذـر اختالف افروايي ظن إموم أهل افسـي واِلامظي  ♫ؿول اإلموم ابن ؿدامي ادؼدد 

 ؾقفو افزـوة؟ ظذ اإلموم ؿوتل من يؽػر ذم حؽم موكعي افزـوة: )وهل ♫أمحد بن حـبل 

 :روايتون

 ٧٧اتلوبة:  َّ ريٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام ُّٱ: تعوػ اهلل فؼول يؽػر:: إحدامهو

 ٓ: افزـوة حوكعي ؿول  ؓ افصديق وٕن بلدائفو، إٓ افدين ذم أخوكو يؽون ٓ أنه ظذ هذا دل

 .افـور ذم وؿتالـم اِلـي ذم ؿتالكو أن تشفدوا حتى

 يعتؼدوا مل أهنم ظذ ؾقدل ابتداء، ؿتوَلم من امتـعوا  ╚ افصحوبي ٕن يؽػر: ٓ: وافثوكقي

 .[379/ 1 أمحد اإلموم ؾؼه ذم ]افؽوذمإصل(. ا.ـه  ظذ افؽػر وبؼي افؼتول ظذ اتػؼوا  ثم ـػرهم،

 ؾفل ُيؼول بلن إموم أهل افسـي واِلامظي ـون مرجًئو؟

: ـتبـو هذه إشطر ذم أهم ادالحظوت وافوؿػوت، كضعفو بغ أجدي ادشويخ ذم افؾجـي وأخًرا 

ادػوضي وؾؼفم اهلل، ضؿًعو مـو بلن يلخذوهو بعغ آظتبور، ويصححوا مو يتعغ ظؾقفم تصحقحه، 

 .السقام وأن صحة املعتؼد ووضوحه من أهم أسباب الـرصادالحظي افثومـي، وآـد ذفك مو جوء ذم 

أنه ـون وؿوًؾو ظـد ـتوب اهلل تعوػ ـام ظـد افبخوري  فؼد روي ظن ظؿر بن اَلطوب ؓو 

َؿِدَم ُظَقْقـَُي ْبُن ِحْصِن ْبِن ُحَذْيَػَي َؾـََزَل َظَذ اْبِن َأِخقِه »، َؿوَل: ¶ذم صحقحه، ؾعن اْبن َظبَّوٍس 

ِذيَن ُيْدكِقِفمْ  وَن ِمَن افـََّػِر افَّ ـَ وفِِس ُظَؿَر َوُمَشوَوَرتِِه،  احلُرِّ ْبِن َؿْقٍس، َو ُء َأْصَحوَب جَمَ ا وَن افُؼرَّ ـَ ُظَؿُر، َو
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وُكوا َأْو ُصبَّوًكو ـَ  ًٓ ُفو ْبِن َأِخقِه: َيو اْبَن َأِخي، َهْل َفَك َوْجٌه ِظـَْد َهَذا إَِمِر، َؾوْشَتْلِذْن «ـُ ِٓ ، َؾَؼوَل ُظَقْقـَُي 

، َؾَؾامَّ َدَخَل «َؾوْشَتْلَذَن احلُرُّ فُِعَقْقـََي َؾَلِذَن َفُه ُظَؿرُ »َظَؾْقِه، َؿوَل اْبُن َظبَّوٍس: يِل َظَؾْقِه، َؿوَل: َشَلْشَتْلِذُن َفَك 

 َمو ُتْعطِقـَو اِلَْزَل َوَٓ حَتُْؽُم َبْقـَـَو بِوفَعْدِل، َؾَغِضَى 
ِ

ُظَؿُر َحتَّى َهمَّ َظَؾْقِه َؿوَل: ِهْي َيو اْبَن اََلطَّوِب، َؾَواّلِلَّ

َ َتَعوَػ َؿوَل فِـَبِقِِّه  َأنْ  : َيو َأِمَر ادُْمِمـَِغ، إِنَّ اّلِلَّ  ىئ  نئ مئ زئ ُّٱ: ☺ُيوِؿَع بِِه، َؾَؼوَل َفُه احلُرُّ

 َمو َجوَوَزَهو ُظَؿُر ِحَغ َتاَلَهو َظَؾْقِه، »، َوإِنَّ َهَذا ِمَن اِلَوِهؾَِغ، ٧١١األعراف:  َّ زب رب يئ
ِ

وَن َواّلِلَّ ـَ َو

 َوؿَّوًؾو 
ِ

 «.ِظـَْد ـَِتوِب اّلِلَّ

د إٓ  افتي كظـفو شبق ؿؾم بنذن اهلل، افؽبرة ؾالبد أن تصؾح هذه اَلػوة وـام ؿقل: )مو من جوا

 ـبوة، ومو من شقف إٓ وفه كبوة(.وفه 

ٓشقام وأن هذه اَلػوة خرجً بوشم افؾجـي ادػوضي، وافتي ؿد ُيتوبعفو ظؾقفو آٓف ادسؾؿغ 

ادعؿورة، وؿد ؿقل: )زفي افعومِل زفي افعومَل(، ؾتذـروا وؿوؾؽم بغ يدي اهلل يوم افؼقومي، ذم ـل أنحوء 

 وٓ أخؼوب وٓ مـوصى.

كو أن احلؿد هلل رب افعودغ، وصذ اهلل  واهلل من وراء افؼصد وهو هيدي افسبقل، وآخر دظوا

 وشؾم ظذ أذف إنبقوء وادرشؾغ.


